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Załącznik Nr 6 Ogłoszenia 

 

Wzór 

UMOWA Nr ……/2018  

W dniu ……………………….. r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiędzy: 

Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Warszawskiej 35, 

NIP 599-000-33-87, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………. 

2. …………………………………………… 

a 

……………………………………… z siedzibą w …………………… przy ulicy ………………………………, 

wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod nr ewid. REGON ……………, 

NIP ……………………….., zwanym daje Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………….. 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przekraczającego 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w trybie zaproszenia do złożenia oferty (znak 

postępowania: ML232-03/2018) została zawarta umowa następującej treści: 

 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1. 

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przeglądu i prac konserwacyjnych elewacji 

Spichlerza przy ulicy Fabrycznej 1-3 w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie rzeczowym zgodnym 

z opisem przedmiotu zamówienia określonym w pkt. IV Ogłoszenia i przedłożoną ofertą, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, normami oraz wiedzą techniczną. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 2. 

Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do należytego 

wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do jego wykonania z należytą starannością. 

PODWYKONAWCY 
§ 3. 

1. Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w zakresie określonym w 

poniższej tabeli: 

Lp. Nazwa i adres Podwykonawcy Zakres robót do wykonania 
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 zgodnej z załącznikiem nr 4 Ogłoszenia. 

2. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, zlecać prac Podwykonawcy 

w innym zakresie, niż wymieniony w § 1 niniejszej Umowy.  

3. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania Podwykonawców, jego 

przedstawicieli i pracowników, tak samo jak za działania i zaniechania własnych przedstawicieli oraz 

pracowników.  

TERMINY 
§ 4. 

1. Przedmiot niniejszej Umowy zostanie wykonany w terminie do dnia ……………………………… r. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu Strony uznają dzień podpisania 

protokołu odbioru prac. 

3. Po przekroczeniu terminu umownego, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy nie przysługuje prawo do 

odstąpienia od wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. 

WYNAGRODZENIE 
§ 5. 

1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia ryczałtowego na kwotę brutto …………………… zł 
(słownie: …………………………………………….. złotych). 

2. Wynagrodzenie obejmuje koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy. 

PŁATNOŚCI 
§ 6. 

1. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę przelewem na 
rachunek bankowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury. 

2. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie Strony protokół odbioru prac. 

3. Wykonawca nie może przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji 
niniejszej umowy. 

4. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego 
w banku polecenia przelewu. 

KARY UMOWNE 
§ 7. 

1. Strony ustalają kary umowne w następujących przypadkach i okolicznościach: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej za każdy dzień zwłoki wykonania 

przedmiotu umowy określonego w § 1 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 5, 

2) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej za każdy dzień zwłoki liczony od 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad i nieprawidłowości w realizacji 

przedmiotu umowy określonego w § 1, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 5, 

3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 5, 
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4) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5, z wyjątkiem 

sytuacji, gdy wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 

faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia. 

Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. 

4. W przypadku braku możliwości potrącenia – termin zapłaty z tytułu kar umownych ustala się na 14 dni 

od daty przekazania Wykonawcy noty obciążeniowej. 

SPORY 
§ 8. 

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy Strony są zobowiązane przede 
wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego. 

2. Postępowanie polubowne wykonuje się poprzez skierowanie w formie pisemnej roszczenia do drugiej 
strony umowy. 

3. Każda ze stron ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez drugą stronę 
roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia. Za datę zgłoszenia roszczenia przyjmuje 
się datę wpływu zastrzeżeń do siedziby drugiej ze Stron. 

4. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o którym mowa 
w ust. 3 każda ze Stron uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

5. Spory powstałe w wyniku realizowania niniejszej umowy z zastrzeżeniem ust. 1-4 będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 9. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

         
 
 
 
………………………………….. ………………………………… 
           ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA 
 


